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 السَّالم عليكم ورمحة ا وبركاته
 

 بسم ا الرَّمحن الرَّحيم
دددالم علدددو ملردددرن اِّنايدددا  وادلر دددلص نايل دددا      احلمددد   رال النيدددادلصَّ والاَّدددال  والسَّ

ين و لَّم َّزلمَّ َّ وعلو آله وصحاه  .تسليًما كثريًا إىل يوم ال ل
 ملمَّا بني :  

 .وميةاآلجر  متن رلالس التَّنيليق والشَّرح علو فهذا هو اجمللس اخلامس عشر من 
يف بدددداا  - ىلارمحدددده ا تنيدددد -ف وال يدددداال الكددددالم موصددددواًل علددددو مددددا  كددددر  ادلادددد ل  

 .مسا م اوبات اِّ
 : -رمحه ا تنياىل  -قال   
 

 :االستثناء باب

ررر   ٌء  وَخرررَ  ُر  وِسرررَ،و  َوُسررر،و  وَسرررَ،اوُحرررُروال االْسرررِتْثناء َي اَِيرررة َوِ ررري: إال   َوَ يرْ
 وَعدا  وَحاَشا.
الَقررر،ُ  إال   ا ُم،َجبًررا  ََْوررر،:  َررا َ يُنَصرررُإ إَ ا َنرراَ الَ ررر ُ   َام رر (إال  ررررر  رِ فال ْسررَتثْرَنب ب

 ًرا.زَيًدا  وَخَرج الن اُس إال  َع ْ 
َْ َنراَ الَ رر ُ  َمنْ  ورر،: َمررا فيررا البَررَدُا والن صررُإ عسَررب االْسررِتثْرَناء  ََ  ِفي ررا  ام ررا َجررازَ وإ

  َا  إال  زَْيٌد  وِإال  زَيًدا.
َََ،اِمررِ   ََْورر،: َمررا  َررا  إال  زَيْررٌد  وَمررا  َْ َنرراَ الَ رر ُ  َاِ ًصررا َنرراَ َعسررب َحَسررِإ ال وإ

 .َضَربُت إال  زيدًا  وَما َمَرْرُت إال  بزيدٍ 
  ير. : مجروٌر ال(ِس،و  وُس،و  وَس،اٍء  َوَ ْيربررررر  وال ْسَتثْرَنب يم   اا: 
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  يجر،ز َصرُبا وَجرر ن  َور،:  َرا  الَقر،ُ  َخرَ  (   وَعَدا  وَحاَشرارررَ خرررر  تثنب بِ والُ سْ 
 .وَب رٍ  وَحاَشا َب ًراٍرو  ًرا وع ْ زَْيًدا وزيٍد  وَعَدا َع ْ 

 
ملو بددداا ادلسدددتث   -يف بددداا اال دددتث ا   -رمحددده ا تنيددداىل  -هدددذا مدددا  كدددر  ادلاددد لف 

 .- علو ما مسنيتم
تيبم  ما  كر  ادلا لف  ذكر رلُ  َ و    .علو الَّتَّ
 
وتنيادري  ه دا ودرون اال دتث ا  مدن بداا التَّ ليدب  َّحرروال االسرتثناء كدر : فإنَّه ملوَّاًل  

وفيهدا مدا هدو  َّوفيها ما هو ملمسدا  َّوإالَّ فإنَّ فيها ما هو حرون ؛ملو من باا اِّص 
 ُمَّتّدد بص احلرن واال م.

ا   :ي اَيةو كر بأَّنَّ
  ( الَّيت هي ملّم الاااإال  ) :وهو اٌل باال ِّفاقرْ حَ ما هو م ها.  

 

  ( مد  ور وِسر،َ ْير َ ) :وإمجدا  ال َّحدويص و دا اال ِّفراقبمليًضدا  اسرموم ها ما هو
  َّ (ُهد  ) :مثد  (وُسر،َ )َّ وا(َضدرِ ) :مث  (وِس،َ )وهي:  َّاللُّ ات الَّيت  كرها

 .؛ فإنَّ هذ  كلَّها ملمسا (ا بِ َ )  مث (اءِس،َ )َّ و(ا مسََ ) :مث  (اءَس،َ )و

 
 

   وإن مل يددذكر ا ادلادد لف  - َّو ددا اا دان باال ِّفرراقمليًضددا  أفَررااٌ م هدا مددا هدي و
 .(َ، ُ  يَ واَل  سَ يْ لَ ) :و ا –رمحه ا  -

 

   يُ ر َْ ِلَ  الحٌ  وصَ ًَ  َ، فِ ي ُ  َْ ِلَ  حٌ صالِ وم ها ما هدو ََ  َ  َخر) :وهدو رفًراحَ  ،
 .(ااشَ ا وحَ دَ وعَ 
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 . ق بتفايلهاهذا ما يتنيلَّ  
 حرن بااِلتلفاق. َّ(إال  ) :وهي َّملّم الااا نفإ 
 

التَّفادددددي  فيمددددا يتنيلَّدددددق بادلسدددددتث  مدددددن  هدددددة  -رمحددددده ا تنيددددداىل  -مثَّ  كددددر ادلاددددد لف 
 ملحكامهَّ فقال: 

 
 .يُنَصُإ إَ ا َناَ الَ  ُ   َاًما ُم،َجًبا (إال  ررررر  فال ْسَتثْرَنب ب

 
ِّنَّ هدددذا الاددداا عَّدددا يقددد  فيددده  ؛واحددد   ها واحددد  ً ادددالا حددداالت  ددد أ ذ وه دددا  كدددر
 .ب ما موق  ادلستث  ه ا؟فال َي ري ادلتكللم ملو من يكتُ  ؛اإلركال

ر إىل ة؟ ملو ن ظُددديّدددلِ هددد  ندددب ناددداه علدددو مدددا هدددو اِّصددد ؟ ملو ندددو  ال َّادددب ملو الا َ  
 . ؟النيوامِ 

ا لف ملنَّ  نإ  ؛الاة حاالتوهذ  هي الثَّ  
ُ
 : الصة كالم ادل

 
 إالن صْ  ،بُ الة وجُ حَ هي  والة الولب:ال. 

  ذلك؟ ل ما هو ررطها؟ ما الَّذي ُيشَّتط 

 َّبًررا،جَ مُ وملن يكدون  َّاال رر    ام ررشددَّتط ملن يكدون يه ملنَّددعلددو كالمده   دلَّ 
 .هذان ررطان

 تَ يْ  دَ ثدْ تَ  دهَّ ينيدا الَّدذي اْ د  مِ ر فيده ادلسدتثْ ملن يُدذكَ  :الت ا ّ ما مني  التَّدام؟  
 ث .تم ه هذا ادلسْ 

       فلديس فيده نفدي وال  ؛يكون الكالم ُمثاًتا غدري م فدي ملن :م،جًباومني  كونه            
 الذي هو ال َّهي واال تفهام. َّراه ال َّفي
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ُم إالَّ الَقدوْ  )قَدامَ َّ مثَّ  ادلاد لف علدو هدذا بقولده: -رمحه ا  -ن ظر يف مثال ادلا لف 
دد ً ا(َ يْدد  ُكددر م دده ادلسددتث  م دده وهددو  ؛الكالم تددامّ فددَّ قدد  تددوفَّرارطص ففددإ ا نظددرت إىل الشَّ
 .هِ اهِ وال بشِ  ق ب فيٍ اَ سْ َّ ومو ب: مبني  ملنَّه مل يُ (مُ القوْ )

 

 فإ ن نقول:
 ماا علو الفتح ال زل  له من اإلعراا. : فني  ماضٍ  ا َ 
  .مة الظاهر  علو آ ر الضّ : فاع  مرفو  بالفني َّ وعالمة رفنيه  ُ ،ْ القَ 
  .له من اإلعراا علو السكون ال زل ّ   تث ا  مااّ حرن ا :إال  
وعالمة نااه الفتحة الظاهر  علو  َّ تث ا ا علو اال: مستث  م اوا و وبً ادً يْ زَ 

  .آ ر 
 َدَ ا بَ في َ  لكَ  ،َجإ فسيسَ ومُ     أَّا  ا   ي ال َ مَك فِ  فإ ا مر    هذ  احلالة اِّوىل

 إ.صْ  الن  اّل إِ  (ال  إِ  
 

 ينيا  ؛اءنَ ثرْ تِ سْ ب االسَ عَ  إِ صْ الن   ازُ ،َ جَ : نِ يْ هَ جْ ال،َ  ازُ ،َ جَ وهي  :الوالة الثاَية
 .ةي  لِ دَ ي البَ فِ  ااِ  َ اإلعْ  ازُ ،َ وجَ  َّنقول م اوا  وا ا

  ما ررطها؟ 
 .بو َ  مُ ا غرْي ررطها ملن يكون الكالم تامِّ 

فإ ا  ؛فهو غري مثات اَّمبني  ملنّه صار م في ؛ا تّ  الشرط الثاين 
 َّراهه فإنّه يف هذ  احلالة نو  لك ال اب  وا اتقّ مه نفي ملو 

 .ةلا ليَّ لونو  لك اإلعمال 
  ما مثاله؟ 

 زيٌد إال    ُ ،ْ القَ  ا َ ا  َ مَ  بقوله:  -محه ا تنياىل -مّث  له ادلاّ ف 
  .ونو  اإل ال ذلا (َّإال  ددد )فيجو  اإلعمال ل ؛(ادً يْ  زَ وإال  
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 ما اإلعراا؟    
 .ن نفي ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا: نافيةَّ حر امَ    
 .: فني  ماض ماا علو الفتح ال زل  له من اإلعرااا َ  َ    
 فاع  مرفو  بالفني َّ وعالمة رفنيه الضمة الظاهر  يف آ ر .:  ُ ،ْ القَ   
 ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا.: حرن ا تث ا  إال  
علو ما مر مني ا يف باا -هذا ب ل من القوم  ؛( علو ما قّ مه ادلاّ ف بالرف): دٌ زيْ 

 .مرفو  وعالمة رفنيه الضمة الظاهر  علو آ ر  ؛وهو ب ل بنيض من ك  َّ-التواب 
فيكون م اوبا  وا ا علو  َّ و ا (إال  )لت مَ فإنه تكون ق  ملعْ  :ا زيدً إال  وإ ا قلت: 

 وعالمة نااه الفتحة الظاهر  علو آ ر . َّ تث ا اال
 .-رّكْا علو الشروط- لثانيةَّهذ  احلالة ا

 
 :امِ الََ  إِ سَ ب حَ سَ ا عَ رابِ عْ ،ب إِ جُ وُ هي  الوالة الثالثة، :  
َ  وِ الص   حاجِ ب الرّ عسَ  غري مو ود    (إال  )نيربه كأّن فتُ  ؛ ضَ الفْ  ،َ اا  ُ  َ اإل ْ  يح أ

 .ه عليهكما    اَّ 
  ما ررطه؟ 

ا تّ  ف ؛تا غري مثاوم فيّ  َّملن يكون الكالم ناقاا غري تامّ  :ررطه
  .الشرطان

 .ال يُذكر فيه ادلستث  م هن مل :ما مني  كونه ناقاا؟ مني ا 
  .ملن ُيساق ب في :ومني  كونه م فيا 

 ؟ -رمحه ا تنياىل- كر  ادلاّ ف  ما ادلثال الذي
 (.دٍ يْ  بزَ إال   تُ رْ رَ ا مَ ومَ   ادً  زيْ إال   تُ بْ رَ ا ضَ ومَ    زيدٌ إال   ا َ ا  َ مَ   :ادلثال هو

 .الة علو اِّمسا  رفنيا ونااا و رّ ا ِ م  ال ّ ااالاة ملمثلة باعتاار النيو   كر 
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هو اإلعمال  ا له باا آ روإنّ  ؛ تث ا ه ا ال يكون حكمه حكم اال نفإ  
 للنيوام .

 :( ٌ يْ   َ إالَّ  امَ ا قَ مَ ) :يف قوله مثال
  .حرن ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا َّ: نافيةامَ 
  ا علو الفتح ال زل  له من اإلعراا.فني  ماض ما:  ا َ 
 حرن ا تث ا  ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا.: إال  

 :ف قول َّه ا فاعال (دٌ زيْ )و  نيرا 
 .وعالمة رفنيه الضمة الظاهر  علو آ ر  (َّقامددد )فاع  مرفو  ب :زيدٌ  
 . تث ا  ا حرن االيْ  َ ومللْ  َّل ا الفني مَ عْ أف 
 
 (:ا ً يْ   َ ُت إالَّ ربْ ا ضَ مَ ):  -رمحه ا  -ي  كر  ادلا ف كذلك يف ادلثال الذ  
  .حرن ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا َّ: نافيةامَ 
 .: فني  وفاع تُ بْ رَ ضَ 
 حرن ا تث ا  ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا.: إال  
 لو آ ر .وعالمة نااه الفتحة الظاهر  ع (َّاَ ضرَ ددد ): مفنيول به م اوا بازيدً 
 

 (:ي ٍ اَ  بِ إالَّ  تُ رْ ا مرَ مَ ): وكذلك يُقال يف باا اجلرّ 
  .حرن ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا َّ: نافيةامَ 
 . : مليضا فني  وفاعِ تُ رْ رَ مَ 
 حرن ا تث ا  ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا.: إال  
 .: حرن  رلباءا   
 .الكسر  الظاهر  علو آ ر  وعالمة  ر  َّ: ا م رلرور بالاا زيدٍ 
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 .(رَّ مَ )ما؟ الفني  تنيّلقهُ واجلار واجملرور ما مُ 
 .-محه ا تنياىلر -ا اليت دّل عليها كالم ادلا ف الهذ  هي احلاالت الثّ 

 
 : تث ا   اليت يف القرآن علو باا االواهِ الشّ  
 فإنّ  1َّياًل ﴾ُقِم اللَّْيَ  ِإالَّ قَلِ  ﴿ :- احانه وتنياىل-قوله  :في الوالة الولب 
 .او وبً  (إالَّ ددد )ه ا م اوا ب (قلياًل )
 .بالرف  علو قرا   عاصم 2َّ﴿ مَّا فَدنَيُلوُ  ِإالَّ قَِليٌ  مل دُْهْم ﴾ في الوالة الثاَية: 
 3َّ﴾ َوَما آَمَن َمنَيُه ِإالَّ قَِلي ٌ  ﴿ - احانه وتنياىل  -قوله  :وفي الوالة الثالثة 

 َّرا   إعراا هذ  اآليات 4َّتَدنْيُاُ وَن ِإالَّ اللَّدَه ﴾ اَل  ﴿ :- احانه وتنياىل-وقوله 
 .والشواه  علو هذا كثري  ؛5﴾ َواَل َيَِيُق اْلَمْكُر السَّيلُئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ  ﴿
 
 ؛ه رلرورعّّب ع ه بأنّ   (ريْ و َ   ء،اَ وسَ   ووُس،َ   وِس،َ  ددد ادلستث  ب :مّث انتق  إىل 
 .ه يكون رلرورافإنّ  َّاهَ إليرْ  اضافً  مُ َ، إاّل  ُ يَ  ذن الس اء الا بَد  َ مَ  ادَ أرَ 

  فإن قلت ما عالقتها إ ا كان ما بني ها رلرورا؟ 
  .اءنَ ثرْ تِ سْ ا االهَ بِ  عَ التي و َ  اةِ دَ ب الَ إلَ   ُ قِ تَ نْ يرَ  مَ  ْ الوُ  َ  ِل  :نقول

 ادلستث  هذا الذي يق  بني  هذ  اِّمسا  ماهو حكمه؟ 
 .باإلضافة  حكم اجلرّ ليس له إاّل 

                                                 
1
 [ٕادلام : ] 

 [٦٦ال سا : ] 2
 [ٓٗهود: ] 3
 [٣ٖالاقر : ] 4

5
 [ٖٗفاطر: ] 
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فإ ا   ؛و وبا (ووِس،َ   ريْ  َ  إىل  َّادلستث  إىل هذ  اِّمسا    حكمَ قُ  دْ وعلو هذا ندَ  
 تَدنَيلَّمَ مث :  َّااب و وبً فإَّنا تنيرا علو ال ّ  َّام ادلوَ بكانت بني  الكالم التَّ 

  . ٍ يْ  َ  رَ يرْ  َ  اُ الَّ الطُّ 
 :نقولن فإ 
 .ماا علو الفتح : هذا فني  ماضٍ مَ س  ََ  رَ  
ُب:ال   .وعالمة رفنيه الضمة الظاهر  علو آ ر  َّمرفو  بالفني  فاع ٌ  ّط  
وعالمة نااه الفتحة الظاهر  علو  َّ تث ا : ا م ا تث ا  م اوا علو االرَ  يرْ  

 آ ر .
  ّ ابوكذلك نو  ال. 
 ا ا م فيِّ إ ا كان الكالم تامّ  َّ تتاا  علو ما تقّ م يف احلالة الثانيةونو  اال

 (رُ  يرْ ) َّوالا لية ه ا ملصح وملر ح ؛ ٍ  يْ  رَ يرْ  َ ملو  رُ يرْ  َ  اُ الَّ الطُّ  مَ لَّ نيَ ا تدَ مَ مث : 
 (.رَ يرْ  َ )ملفاح من 

  إ ا كان (َّ إال  )وعلو حسب النيوام  علو ما تقّ م يف احلالة الثالثة يف باا
 َّ إىل آ ر . ٍ  يْ  رُ يرْ  َ  مَ لَّ نيَ ا تدَ مَ ما مثاله؟  َّايّ فِ ا م ْ الكالم ناقاً 

 
 :مث قال

 .نُ ر  وجَ ا بُ صْ ََ  ،زُ جُ يَ  (ااشَ ا وحَ دَ  وعَ َ  خَ رر  ب بِ نَ ثرْ تَ سْ ال ُ وَ  
 
  و(.رٍ  ْ ا وعَ رً  ْ ا عَ دَ ٍد وعَ يْ ا وزَ دً يْ  زَ َ  خَ   ُ ،ْ القَ   ا َ   :  له بقولهومثَّ  َّينيا له حالتان 

وَُيتم  ملن  َّا َُيتم  ملن تكون فنيالَِّّنّ  ؛هذا ادلستث  إ ا وق  بني  هذ  اِّدوات
 مللفيته: وذلذا قال ابن مالك يف ؛تكون حرفا

 النِ دددْ نياا فِ اَ نَ  ا إنْ ا  َُ مَ كَ        انِ فَ رْ ا حَ مَ ا فهُ رَّ  َ  ثُ يْ حَ وَ 
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 -رمحه ا-مث  ما قال ادلا ف  ؛اِّدا  فنيالت رْ ك اعتادَ ت ما بني  ا فإنَّ اْ اَ فإ ا نَ 
وعلو هذا تقول يف  ؛فإ ا ناات ما بني ها فهي فني  (ادً يْ  زَ َ  خَ   ُ ،ْ القَ  ا َ  َ )ه ا: 

 اإلعراا:
 
 ال زل  له من اإلعراا.: فني  ماض ماا علو الفتح ا َ  َ 

 مرفو  بالفني َّ وعالمة رفنيه الضمة الظاهر  يف آ ر .: فاع   ُ الق،ْ 
وفاعله  َّم   من ظهور  التنيذر َّمق ر علو اِّلف ماا علو فتحٍ  : فني  ماضٍ َ  خَ 

 .ضمري مستَّت تق ير  هو
 .تحة الظاهر  علو آ ر وعالمة نااه الف َّ: مفنيول به م اوا خبالادً يْ زَ 

 .(رٍ  ْ ا وبَ رً  ْ ا بَ اشَ وحَ  و رٍ ا وع ْ رً دا ع ْ عَ   :وكذلك
 

 النِ دددْ نياا فِ اَ نَ  ا إنْ ا  َُ مَ كَ        انِ فَ رْ ا حَ مَ ا فهُ رَّ  َ  ثُ يْ حَ وَ 
 

 ا علو إ ا كان  ر فإَّنما حرن ماا ال زل  له من اإلعراا.ركل تُ 
 .ملمثلتهوما ت ل عليه  َّهذا ما ي ل عليه كالم ادلاّ ف

 
 مث انتق  إىل ناصب آ ر فقال:  

 
 بَاُب الَ 

  َ َوَلْم  َرَتَ ر ْر اَل    َرْنِصُإ الن ِ َراِت بِغَْيِر  َرْن،ِيٍن ِإَ ا بَاَشَرت الن ِ َرةَ  (اَل  ِاْعَسْم َأ
ارِ  َْ   .ََْوَ،: اَل رَُجَ  ِفي اَلد  وَوَجإ َ  راُر ال  َو،:   باِشر ا وَجَإ الرفعُ لم  ُ  فإ

 .في الدار رجٌ  وال امرأةٌ  ال
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وال  ارِ َ  في الد  فإَ   ررت جاَز إع اُلها وإلغاُؤ ا  فإَ شئت  ست: ال رجُ 
 .وال امرأةٌ  ال رجٌ  في الدارِ  امرأَة  وإَ شئت  ست:

 
 يع  م عن جَ في الوُ نْ ها  رَ أَّ : مبني  ؛ال افية للج س (اَل )هذا ما  كر  يف باا 

 :يف ال كرات (إنَّ )َّ وهي تنيم  عم  نادِ رَ أفرْ 
 

  رَ رَّ كَ مُ  وْ ملَ  كَ تْ ا َ  َ   ً دَ فرَ مُ        ر كِ  نَ  يف اَل ددِ ل  ْ نيَ ا ْ  م  إنَّ عَ 
 

َّ وادلاا زلالِّ  ؛ا ت اب اال م ادلنيرا لفظا؛ مني  هذا ملَّنّ ((لفيةاِّ))كما يف 
  :-انتاه– لكن بثالاة رروط ؛اويكون هذا احلكم وا اً  َّوترف  اخلّب

 
 . ون امسها و ّبها نكرتصملن يك ا:رط الوّ الشّ  -
 .بني ها ماارر  ه مذكورٌ مبني  ملنّ  ؛اال هباملن يكون امسها متّ  اَي:رط الثّ الشّ  -
 (.اَل )ر ال تتكرَّ ن مل الث:رط الثّ الشّ  -

 .واحلالة هذ  ؛فق  توفرت الشروط َّومٌ مُ ذْ مَ  مَ لل نيَ تدَ  مُ اَل فإ ا قلت:  
   .6﴿اَل ظُْلَم اْليَدْوَم﴾: - احانه-وم ه قوله  
 
اخلّب. (َّ ت اب اال مَّ وترف ه ا نافية للج س تنيم  عم  )إنَّ : اَل   

ناب.  امسها ماا علو الفتح يف زل ّ  ظُْسَم:  

                                                 
 [١ٔ ور  غافر: ] 6
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اهر  علو آ ر َّ وهو متنيلق ظرن  مان م اواَّ وعالمة نااه الفتحة الظّ اليَرْ،َ : 
.خبّب )ال( اذونَّ والتق ير: اَل ظُْلَم َواِقٌ  اليَدْومَ   

. َرُ َ  قاِِمٌ اَل وهكذا يف مث  قولك:   

َّ -ينيا علو ا م ال وعلو  ّبها–وال بّ  ملن ت ظر يف النيالمات اليت تق  عليها 
 وهذا له حاالت مفاَّلة يف كتب الّ حو.

:-رمحه ا-قال   

  (.ال وَوَجإ َ  راُر   الرفعُ  اِشر ا  وَجإَ بَ َ لم  رُ إف

 ِّنّه ا تّ  الّشرط.

  عسب خست  اَل بأَ دَ  -كالم عليه الذي تق م ال-فإ ا ا تّ  الشرط اِّول )
ا ال تنيم  إال يف فإنه نب واحلالة هذ  ملن نُدْل َي عم  )ال(؛ فإَّنّ  مَرفة

ٌِِم َواَل َ ْيٌ :كرات ملّما ادلنيارن فالَّ ف قول: ال ّ   اَل َعْمٌرو قَا
: نافية ه ا للج س مل ا  ال عم  ذلا.ال  

مات مل و ّب.ع ٌرو  ائم:   

طون عليها.: عطفَّ وما بني ها منيل،اوا  

﴿اَل الشَّْمُس يَ َاِ ي ذَلَا ملَن ُتْ رَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُ  َ اِبُق :- احانه–وم ه قوله 
فة.رِ نيْ ه ا مَ  فالّشمسُ  7َّال دََّهاِر﴾  
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 [ٓٗ]يس:    
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  َص  بين  اَل( ب َنب أَّا فَ ا تّ  الشرط الثاين: من الشروط اليت تق مت
اَل ِفي )كرارهاَّ كما تقول: َّ يف هذ  احلالة نب إل اؤها وتَ  ٌ واس ها فاصِ 

اِر رَُجٌ  وال اْمَرَأةٌ   َّ علو ما  كر ادلا ف.(الد 
  [.74]الاافات:﴾يُ َاُفونَ  َع دَْها ُهمْ  َواَل  َغْولٌ  اَلِفيَها﴿:- احانه تنياىل-وم ه قوله 

  ؛ فإنه نو  ر الّشرطاَ( و ،ف  ت  اَل رَ الثالث بأَ   ر  فإ ا ا تّ  الّشرط
 كرارها.روط الااقيةَّ ونو  إل اؤها بساب تَ إعماذلا بتوفر الشّ 

اِر واَل اْمرملَ ؛فمثال ع  ما تقول:  - احانه–علو ال ابَّ وم ه قوله  اَل رُ َ  يف ال َّ
  [.794]الاقر :﴾احلَْجل  يف  ِ َ الَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفاَل ﴿:

اِر َواَل امْ : عملها تقول تَ يْ  َ فإ ا مللْ   -وم ه قوله  ؛ برف  رُ ٌ  واْمرملٌ َّرملَ ٌ اَل َرُ ٌ  يف ال َّ
 [.17]إبراهيم:﴾ِ اَللٌ  َواَل  ِفيهِ  بَدْي ٌ  الَّ ﴿: - احانه 

 

 فقال: باب ال نادومث  كر ادلا ف 

 باب الُ ناَدو
َََسُم  والن ِ رة  :ال ناَدو خ سة أَ،اعٍ  ة  والن ِ رة  يُر ال قص،دَ  الُ فرُد ال

 .االِ بال ضَ  ياُ ش بِ   وال،دة  والُ ضاالُ ال قصُ 
َََسُم والن ِ رُة ال قْ  الُ فردُ  افأم   نَرَياَ عَ ،دَ صُ ال    ن،ينٍ  رِ يْ ب الض مِّ ِمن  َ سَ ة فَرُيبرْ
 َو،: 
 .ا رُج ُ يَ ا زيُد وَ يَ 

 .ريْ   َ ،بٌة اَل صُ نْ ة مَ يَ ا ِ البَ  يةُ َ  والث  
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 .وادَ نَ ال ُ  بابُ  يف -رمحه ا تنياىل–هذا ما  كر  ادلا ف 

حرير من باا  ادلفنيول به ع  هم يف التّ  هذا يقولون هو وباا ادل اد  
 من ادل اوبات. والّتحقيقَّ وهو ال و  الثّاِمن

يَا؛ واله زة؛ وَأْي؛ حرون الّ  ا  اليت هي: ) -رمحه ا-ومل يذكر ادلا ف 
 ا منيروفة مسموعة.واِّمر  ه ؛ َِّّنّ  وَأي ؛ َأيَا؛ وَ َيا( 

 ة ملقسام؛ ماهي؟و كر ملّن ادل اد  ي قسم إىل مخس
 
َََسُم: .1  الُ ْفرُد ال

 َّ منيرفة.ه علمٌ نّ فهو ُمنيرَّن؛ ِّ

ه ليس مضافاَّ وما ادلراد بادلفرد: علو ما تق م خيتلف با تالن االصطالح؛ مبني  ملنّ 
 ُ َّ يْ ا  َ يَ ا بادلضانَّ في    فيه ادلث َّ ي    فيه اجلم َّ مثلما تقول: وال رايهً 

 فتقول: َّ ُ  ْ ا هِ ويَ 

 ا  ماا علو السكون ال زل  له من اإلعراا.: حرن ن ايَ 

 : م اد  ماا علو الضم يف زل  ناب. دُ يْ زَ 

 (. ُ  ْ ا هِ وكذلك )يَ 

 : الن ِ َرُة الَ ِقُص،َدة .2
 ُ .ملَ رَ ا امْ ُ َّ ويَ  ُ ا رَ يَ َّ مثلما تقول: صَّ نيَ هبا مُ   َ اِ ه قُ مبني  ملنَّ 
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 وإعرابه مث  الذي قاله.

ُر الَ ْقُص،َدة .3  :الن ِ َرُة َ يرْ
 َّهْ اِ تَ  اندْ اًل افِ ا غَ َّ يَ بْ ا اكتُ اً الِ ا طَ يَ َّ مث :   هبا واح  غري منيصَّ اِ وهي اليت قُ 

 .لَّمْ نيَ  تدَ اًل اهِ ا  َ يَ  

 .هِ  ْ الوَ  نَ سَ ا حَ َّ يَ اِ   َ اْ ا عَ يَ مث :  :الُ َضاالُ  .4
 :الش ِبيُا بالُ َضاالِ  .5

  .ا  بهوهو ما اتّ 

 هذا  الصة ما  كر  ه ا.

 مث قال:

َََسُم والن ِ رُة ال قصُ  درَ الُ فْ  افأم   نَرَياَ عَ  ؛ة،دَ ال  .ين،ِ نْ  رَ  رِ ب الض مِّ ِمن  يْ سَ فَرُيبرْ
 
  حكم ادل اد  يف احلاالت اخلمس؟هو ما 

 ومَرب. مبني  نقول: 
 يا يان؛ ما حكم ب اِهما؟ رة ال قص،دةوالن ِ َّ ال فرد الَسم 
ن به يف حالة إعراهبما  ؛ فانظر إىل ما يرفنيانيان به يف حالة اإلعراارفَ علو ما يُ قالوا: 

 هما عليه:فاب ِ 

هذ  َّ مث : )ادلفردَّ مج  التكسريَّ مج  ادلؤنث السامل(؛ يف  ةبالضّ  فإ ا رُفنيا -
  ُ . ُ ا رَ ُ َّ يَ يْ ا  َ يَ مثلما تق م يف ادلثال السابق:  احلالة يا يان علو الضمّ 
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 :-احانه –وقوله َّ 8يَ  يَا نُوُح اْهِاْط ِبَساَلٍم﴾ق﴿: -  احانه-وم ه قوله 
 .9﴿َوِقيَ  يَا ملَْرُض ابْدَلنِيي َماَ ِك﴾

 .ا  علو الضمّ وم ه مج  التكسري مليضا يا  علو الضمَّ ومج  ادلؤنث السامل يُ 

 علو اِّلف. ب َدْيتَدُهَما باللف  وإن كانا يرفنيان -
 هذا يف هذين احلالص.

  بيا بال ضاال: رة  ير ال قص،دة  وال ضاال  والشّ الن  ويف حال 
 م يف ادلثال: َّ مثلما تق ّ اوبً اب و ُ ال ّ حكمهما  

 ي. ِ يَ بِ  ذْ   ُ اًل  ُ ا رَ َّ يَ لَّمْ ا تنيَ اً الِ ا طَ يَ كر  غري ادلقاود : يف ال ّ  -
 وفيه قوله ؛يَا ملَبَا  ي ٍ  ؛كَ مِ لْ نيِ بِ   ْ مَ اعْ  مِ لْ النيِ  بَ الِ ا طَ يَ مث  ادلضان:  -
 .﴿يَا ملَْهَ  اْلِكَتاِا﴾:- احانه-
 .ادَّرْ اَ تَ  مِ لْ  النيِ ا يف اً اغِ ا رَ يَ يه بادلضان: اِ والشّ  -

ه نكر  غري مقاود َّ كذلك ا؛ ِّنّ  وبً وُ  الاَّ ادل اد  م اواٌ يف هذ  احلاالت الثّ 
رمحه ا –هذا ما  كر  ادلا ف  م بيانه.يه بادلضانَّ علو ما تق ّ اِ ادلضانَّ والشّ 

 يف باا ادل اد . –تنياىل

 رح له.الشّ نأ ذ ما بقيَّ ون تهي من  -إن را  ا-يف ال رس القادم 

 أعسم. - َالب-واهلل 

 وصسب اهلل عسب َبينا مو د وعسب آلا وصوبا أج َين.
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